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Ha-Pantoten Optimum 120 tabletek
 

Cena: 62,19 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabl.

Producent ORKLA HEALTH SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Ha-Pantoten Optimum, 120 tabletek

Ha-Pantoten Optimum to formuła dostarczająca dawkę 18 składników w jednej tabletce. Witaminy z grupy B wpływają korzystnie na
przemianę materii i właściwe funkcjonowanie skóry, która odżywia włosy i paznokcie, wpływają na utrzymanie gładkości i elastyczności
skóry. Witaminy A i E hamują proces starzenia się komórek dzięki działaniu antyoksydacyjnemu i umożliwiają ciągłą odnowę skóry.
Działanie witaminy A zmniejsza łamliwość i kruchość paznokci. Działanie przeciwutleniające, które pomaga usuwać wolne rodniki i
zapobiega niszczeniu zdrowych komórek, wspomagane jest wyciągiem z zielonej herbaty. Krzem utrzymuje prawidłową elastyczność
skóry, wpływa korzystnie na prawidłowy wzrost i regenerację komórek skóry, włosów i paznokci. Minerały mają dodatni wpływ na
prawidłowy wzrost włosów. Skrzyp polny zawiera krzemionkę pomagającą w prawidłowym funkcjonowania całego organizmu, ponieważ
utrzymuje wilgotność tkanki łącznej i zapewnia odpowiednią elastyczność skóry i naczyń krwionośnych. Skrzyp polny, pokrzywa i
morszczyn to zioła poprawiające wygląd włosów i paznokci.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie: dorośli: 1 tabletka dziennie, najlepiej po posiłku.

Składniki: substancje wypełniające (fosforan diwapniowy, fosforan triwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa,
karboksymetyloceluloza usieciowana), sproszkowane ziele skrzypu polnego, maltodekstryna, wyciąg z zielonej herbaty, substancje
glazurujące (hydroksymetyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, szelak, wosk carnauba), kwas nikotynowy,
stabilizator (glicerol), tlenek cynko, octan DL-alfa-tokoferolu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, barwniki (dwutlenek
tytana, tlenki żelaza i wodorotlenki żelaza), siarczan manganu, siarczan miedzi (II), monoazotan tiaminy, ryboflawina, octan retinolu,
kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, molibdenian (VI) sodu, selenian (IV) sodu, cyjanokobalamina.

1 tabletka zawiera: witamina A 250mcg (31%) *, witamina E 5mg (42%) *, tiamina (witamina B1) 1,4mg (127%) *, ryboflawina (witamina
B2) 1,6mg (114%)*, niacyna 18mg (113%) *, witamina B6 2mg (143%) *, kwas foliowy 200mcg (100%) *, witamina B12 1mcg (40%) *,
biotyna 150mcg (300%) *, kwas pantotenowy 6mg (100%) *, cynk 7,5mg (75%) *, miedź 500mcg (50%) *, mangan 0,75mg (38%) *, selen
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12,5mcg (23%) *, molibden 37,5mcg (75%) *, jod 150mcg (100%) *, ziele skrzypu polnego 250 mg (w tym: krzem 10mg), wyciąg z zielonej
herbaty 50mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Wyprodukowano w Danii dla:
Orkla Care S.A.,
ul. Polna 21,
05-250 Radzymin.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

